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POZVÁNKA

na zářijové zasedání
zastupitelstva
V letošním roce se zastupitelé sešli již sedmkrát a to
osmé, zářijové, zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
je naplánováno na čtvrtek
21. září. Opět se bude konat ve Studentském centru
Střelnice od 15 hodin. Na
programu jednání budou jako
vždy převody majetku města, zprávy výborů, finanční
záležitosti, návrhy, dotazy,
připomínky a podněty obyvatel a členů zastupitelstva. Ti,
kteří se nebudou moci dostavit na zasedání osobně, mají
možnost využít online audio
přenosu, který pro vás připravujeme každé zasedání zastupitelstva. K nalezení bude na
webových stránkách města či
přímo na oficiálním YouTube
kanálu Město Varnsdorf. Po
skončení zasedání bude navíc ihned zveřejněn záznam
jednání. Plán zasedání Rady
a Zastupitelstva města Varnsdorf pro druhou polovinu
letošního roku naleznete na
webových stránkách města.
Tomáš Secký
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Začal nový školní rok, prvňáčků je
ve Varnsdorfu stejně jako v minulém roce

Vítání prvňáčků na ZŠ Edisonova; foto Ivo Šafus
Letní prázdniny utekly jako voda a
do školních lavic se vrátili žáci, za katedry zase učitelé. Ve varnsdorfských
mateřských, základních a středních
školách začal nový školní rok v pondělí
4. září. Prvňáčků, pro které to byl
slavnostní den, usedlo do lavic stejně
jako minulý rok. Podle předběžného
součtu se jedná o 158 novopečených
školáků. V pěti základních školách bylo
otevřeno celkem sedm prvních tříd.
Dvě první třídy byly otevřeny opět na
ZŠ Edisonova a ZŠ Náměstí. Přibližně
stejně dětí, dvanáct, jako minulý rok
nastoupilo do přípravné třídy v Interaktivní ZŠ Karlova.
Také letos se do školních zařízení
vydalo vedení radnice a zastupitelé
přivítat prvňáčky, kteří byli plní
očekávání z prvního školního dne v jejich životě. Starosta města Stanislav
Horáček letos zavítal mezi žáky na
ZŠ Edisonova. „Milé děti, jste na startu
nové životní etapy. Přeji vám, aby se
vám tu líbilo a dařilo. Rodičům přeji,
aby s vámi neměli tolik starostí,“
řekl novopečeným školákům starosta
města.
ZŠ Východní naopak poctil návštěvou další radní, místostarosta
města Roland Solloch. Také on předal
prvňáčkům několik slov. „Přeji všem
školákům, školačkám, studentům i studentkám úspěšný a pohodový nový
školní rok. Všem členům pedagogického sboru hodně trpělivosti, pozitivní
nálady, ale především radosti z práce,“
dodal místostarosta města.
„Byť byly prázdniny, ve školních
zařízeních bylo rušno,“ doplnil. V rámci finančních možností se investovaly
nemalé prostředky k zvelebení školských budov. Vyjma větších investičních

akcí, jako je oprava fasády na ZŠ Východní, vybudování multifunkčního
hřiště u ZŠ Karlova či nové environmentální zahrady u MŠ Nezvalova, proběhly
menší rekonstrukce téměř ve všech
zařízeních. ZŠ Náměstí se může těšit
z nové kmenové třídy, která vznikla
z bývalé hudebny. Výměna stoupaček
a výmalba tříd zase proběhla na
ZŠ Edisonova. Další dvě základní
školy mají pro změnu nově opravené
a vymalované šatny. ZŠ Bratislavská
se dočkala nových sociálních zařízení,

výmalby a oprav podlah ve výdejně
obědů.
Nezapomnělo se ani na nejmenší.
Na MŠ Pražská proběhla rekonstrukce
venkovního sociálního zařízení. Budovalo se také na MŠ T. G. Masaryka,
kde došlo k částečné opravě suterénu.
Čerstvě vymalované třídy čekaly na
děti v MŠ Národní a MŠ Poštovní. Na
závěr nezbývá nic jiného, než ještě
jednou popřát všem studentům hodně
štěstí v novém školním roce.
Tomáš Secký

Představení a seznámení s paní učitelkou; foto Ivo Šafus
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Slovo starosty města

Vážení a milí spoluobčané,
léto se chýlí ke konci. Doufám, že
jste načerpali dostatek sil ze slunečních paprsků a přivezli si mnoho zážitků z vašich dovolených. Také město napíná své síly k dokončení plánovaných
investičních akcí z rozpočtu pro letošní
rok, které jsou již buď započaté, nebo
se v dohledné době začnou realizovat.
Připravil jsem pro vás stručný přehled stavebních akcí na podzim s jejich
předpokládaným datem dokončení.
V současné době probíhá druhá část
opravy koryta Zaječického potoka. To
samé probíhá v ulici Kamenická, kde
větší škody způsobovaly zejména přívalové deště.
Mezi investiční akce, které začnou
v dohledné době, patří celková oprava obvodového pláště včetně výměny
skleněných výplní „lékařského“ domu
v Lesní ulici. Na tuto akci jsme obdrželi 40% dotaci a termín dokončení je
naplánován na květen příštího roku.
Stejně velkou dotaci jsme také dostali
na zateplení a výměnu oken na turistickou ubytovnu u sportovní haly, kde
již práce započaly. Další zateplení a
oprava střechy započala na panelovém
domě v Edisonově ulici. Tyto akce by
měly být dokončeny ještě na podzim
tohoto roku.
Navíc začalo budování dalšího nového multifunkčního hřiště, tentokrát
v areálu základní školy v Karlově ulici, které bude hotové do konce října
letošního roku. Hřiště bude sloužit
nejen pro účely základní školy, ale
i studentům blízké střední školy a
také všem milovníkům sportu z řad
veřejnosti. Současně se opravuje první
polovina fasády na Základní škole Východní, celková rekonstrukce fasády
bude dokončena v příštím roce. V MŠ
Nezvalova byla dokončena revitalizace
zahrady, současně se vyměňují okna
v hlavní budově, dále dešťová a splašková kanalizace s retencí dešťové vody
k následnému využití.
Město pokračuje také ve výměně
havarijního stavu veřejného osvětlení.
Do konce roku bude kompletně rekonstruováno veřejné osvětlení v Erbenově
ulici, kde se zároveň opraví chodník, a
Wolkerově ulici, částečně Husově ulici.
V přípravě jsou rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Legií, Partyzánů,
Hrnčířská a Chmelařská.
Dále dojde k výměně zhruba 360
světelných bodů na betonových sloupech ve vlastnictví společnosti ČEZ.
Tímto město ušetří v dalších letech asi
50 % nákladů za platby elektřiny oproti
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původním nákladům. Kompletní výměna povrchu vozovky a chodníků právě
probíhá v Bratislavské a Seifertově
ulici ve spolupráci s investorem rekonstrukce kanalizace a vodovodu SVS a.s.
(Severočeská vodárenská společnost).
Další rekonstrukce chodníků probíhá
v ulici Husova, Západní a v dohledné
době začne v ulici Polní.
Do konce listopadu bude vyměněna
lávka přes Mandavu v ulici Rybářská.
Rovněž budou vybudovány podzemní
kontejnery na separovaný odpad
v blízkosti obchodního domu Billa,
Lidl a na parkovišti v Národní ulici.
Závěrem roku by měla být vybudována
vodovodní a kanalizační přípojka na
rozhlednu Hrádek, což umožní vybudování sociálních zařízení v objektu
v následujícím roce. V podzimních
měsících dojde k vyhlášení výběrového
řízení na dodavatele rozsáhlé investiční akce spočívající v sanaci suterénu
městské nemocnice s vybudování nového gastro-provozu včetně rekonstrukce
výtahů. Stavební práce by měly být
zahájeny do konce roku a předpoklad
dokončení stavebních úprav je konec
roku příštího.
Z tohoto stručného přehledu je
patrné, že investičních akcí, které
právě probíhají, je celá řada a to jsem
vyjmenoval jen ty největší. Setkáváme
se také s problémem nedostatku kapacit stavebních firem a to vede bohužel
k prodlužování termínů a vyšším cenám
z důvodu velké poptávky ve stavebních
činnostech.
Současně se již zamýšlíme nad rozpočtem pro investiční akce na rok 2018.
Máte-li nějaký nápad či potřebu zařadit určitou investiční akci do rozpočtu,
neváhejte mi váš podnět napsat e-mailem (stanislav.horacek@varnsdorf.cz),
zavolat (417 545 102 nebo 103), nebo
přijít osobně po domluvě schůzky
na sekretariátu. Od září mám také
tzv. „otevřenou“ kancelář pro občany. Každé pondělí od 15:00 do
16:30 hodin i mimo objednávku. Těším
se na vaše náměty a případnou diskuzi s vámi.
Váš Stanislav Horáček,
starosta města

Ve městě se instalovaly
nové sirény
Ve středu 30. srpna se ve městě
něco změnilo. Ta změna nebyla příliš
vidět, ale už při požárním poplachu
na konci téhož měsíce a následně začátkem září, při pravidelné zkoušce
sirén, slyšet. Po mnoha desítkách let
byly demontovány staré třífázové
rotační sirény, které byly nahrazeny
novými moderními elektronickými,
tedy mluvícími, sirénami s dálkovým
ovládáním. To vše v rámci další etapy
realizace protipovodňových opatření
města Varnsdorf.

Instalace nové sirény na budovu městského divadla; foto JS
Nové sirény jsou umístěny na
původních místech, tedy na budově
městského divadla, na budově gymnázia a na hasičské zbrojnici. Sirény
jsou ovládány dálkově prostřednictvím Hasičského záchranného sboru.
S montáží bezdrátového rozhlasu a
elektronických sirén občas vyvstává
otázka, proč jsou sirény a bezdrátový
rozhlas používány jako koncové prvky varování. Jelikož nejsme jediné
město, kde podobný „problém“ řeší,
využili jsme možnosti převzetí textu
hasičského sboru z Rokycan.
V poslední době se stále více lidí
dotazuje, proč houkají sirény. Na
tuto otázku je velmi jednoduchá odpověď. Sirény se rozezvučí ve chvíli,

Výměna povrchu proběhla minulý
rok, letos je na řadě mobiliář
Zbrusu nového dopravního hřiště
ve Varnsdorfu si děti užívají už více
než rok. V desátém čísle Hlasu severu
minulého roku jsme vás informovali
o tom, že hřiště prošlo generální
opravou, při níž došlo k výměně
asfaltového povrchu včetně nízkých
bezpečnějších obrubníků. Obnovila se
zeleň v okolí hřiště, nechaly se také
namalovat parkovací plochy, aby si
děti mohly vyzkoušet pohyb na parkovištích. Varnsdorfské dopravní hřiště
je tak největším hřištěm v Ústeckém
kraji, které navíc obsahuje aktivní
semafory a simulaci železničního přejezdu s vlečkou.
Poslední třešničkou na dortu v re-

kdy se někdo ocitne ve svízelné situaci a je třeba mu poskytnout účelnou
a rychlou pomoc, nebo je zapotřebí
upozornit občany na vzniklou mimořádnou událost. Toto varování na
svém území, podle zákona č. 239/
2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, zajišťuje starosta
obce. Zabezpečeno je sítí koncových
prvků varování, kterými jsou sirény
a místní informační systémy, nebo
improvizovaně pomocí ručních megafonů nebo jiných prostředků.

konstrukci dopravního hřiště je výměna nevyhovujícího mobiliáře. V průběhu letních měsíců byly demontovány
stávající poškozené lavičky a odpadkové koše. Místo nich byly po celém
hřišti rozmístěny lavičky a odpadkové
koše úplně nové. Takové, které jsou
k vidění v centru města v parku
u městské knihovny. Práce provedly
Technické služby města Varnsdorf.
Finance byly zahrnuty v rozpočtu na
letošní rok v rámci další etapy výměny
mobiliáře ve městě. V případě podnětů
od obyvatel města není vyloučeno, že
bude prostranství u dopravního hřiště
doplněno dalším mobiliářem z rozpočtu
města na nadcházející rok. Tomáš Secký

Podle vyhlášky č. 247/2001 Sb.,
o Organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany, je jeden ze způsobů vyhlášení poplachu pro jednotku určenou k zásahu požárním
poplachovým plánem kraje pomocí
koncových prvků varování, tedy
sirénou. To znamená, že při každé mimořádné události, ke které
bude jednotka vyslána operačním
střediskem, může zaznít siréna,
aby informovala členy jednotky
o vzniklé mimořádné události. Zde si
můžeme položit otázku, proč houká
siréna ve dvě hodiny ráno, když
se posléze občané dozvídají, že se
jednalo např. o drobnou dopravní
nehodu, u které nedošlo ke zranění.
Věc se má tak. Na začátku nemůže
nikdo vědět, jak to na místě události
vypadá. Navíc se každá událost může
časem vyvíjet, je tedy nutné na
místo co nejrychleji vyslat jednotky,
které poskytnou adekvátní pomoc.
Je pravda, že o každé události jsou
členové těchto jednotek informováni
z operačního střediska pomocí SMS
zprávy, ale co se stane, až bude výpadek sítě, nebo se SMS zpozdí nebo
člen jednotky nebude mít zrovna telefon po ruce? Kdo bude vysvětlovat
postiženým osobám, že jednotka nepřijela k místu mimořádné události
včas, protože nepřišla SMS a siréna
nehoukala proto, že to občany v noci
budí? Proto je nutné v odůvodněných
případech využít všech dostupných
možností ke svolání členů jednotek
požární ochrany, a to i za pomoci
sirén, ať je to ráno či v nočních hodinách.
JS; zdroj sdhkorycany.eu
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Slavnostní otevření piana rozeznělo centrum města
Projekt Piano na ulici je obrovský
fenomén, který pohltil a nadchl
nejen několik desítek českých, ale
i stovky a tisíce zahraničních měst.
Piana jsou často umisťována na náměstích, nádražích či v podloubí historických budov. V pondělí 4. září se
do projektu zapojil také Varnsdorf.
Piano je umístěno v prostoru
u věžičky, kde se mimo jiné v průbě-

hu roku koná řada městských akcí.
Hlavou celé akce je Petr Breburda
z městského úřadu, kterého projekt
zaujal. „Dobrá myšlenka, která má
své kouzlo. Sám si občas zahraji,
proto jsem se rozhodl jít s návrhem
za vedením města. U věžičky denně
projde mnoho lidí a věřím, že se zde
najde spousta lidí, kteří hudbou potěší své okolí,“ popisuje.

Vše začalo tužkou a papírem, na
kterém vznikl první návrh dřevěné
uzamykatelné skříně, ve které je
piano přes noc uzamčeno. Díky ní
je hudební nástroj chráněn před
vandaly, ale také před povětrnostními vlivy. „Samotná výroba skříně
nám zabrala necelé tři dny, včetně
nátěrů a montáže. Chtěli jsme, aby
vzhledem zapadla do prostoru,“ líčí

Ten byl naplánován na 17 hodinu
a začal na minutu přesně. „Rád
bych poděkoval všem, kteří se do
projektu zapojili, vložili do něj svůj
čas a úsilí. Věřím, že piano najde své
uplatnění,“ zněla slova z úst tajemníka městského úřadu Radka Kříže.
Následovalo předání slova a klíče
starostovi města Stanislavu Horáčkovi, který slavnostně otevřel piano po-

Sociální služby města Varnsdorf
jsou od září sjednoceny
Od 1. září 2017 vznikla nová organizační složka Modrý kámen – Sociální
služby města Varnsdorf. V podstatě se
jedná o sloučení dosavadních organizačních složek. Pracovníci původních
organizačních složek Centra sociálních
služeb v čele s Romanou Cupalovou
se rozhodli, že vlastními silami zrekonstruují prostor v ubytovně, noclehárně – chcete-li, v ulici T. G. Masaryka, která sídlí naproti městskému
úřadu.
„Nakoupili jsme materiál a ten
prostor jsme zvelebili. Musím pochválit pracovníky, kteří tam odvedli
neuvěřitelný kus práce. Je to tam teď
mnohem útulnější,“ pochvaluje si paní
Cupalová.
Do rekonstrukce se vedle pracovníků
zapojili i samotní ubytovaní občané.
„Ubytovaní občané dostali k dispozici
barvy, aby opravili pokoje. Někteří
občané se do oprav zapojili v rámci
veřejné služby, někteří zase proto, aby
své zázemí měli hezké. Jedná se především o ty, kteří veřejnou službu nepotřebují. Jsou totiž buď zaměstnaní,
nebo mají jiný příjem a tudíž nemají
nárok na sociální dávky,“ vysvětluje.
Rekonstrukce prostor však není
prvním krokem, jak z ubytovny v ul.
T. G. Masaryka vytvořit lepší
místo nejen pro její obyvatele.
V letošním roce vznikla nová kancelář
pro novou službu, kancelář pro všechny pracovníky (i terénní) a opravila se
klubovna nízkoprahového centra.
V nejbližší době je naplánovaná ve
spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování kompletní rekonstrukce
městské ubytovny, která je momentálně v havarijním stavu. Měl by zde
vzniknout azylový dům pro muže, ženy
a rodiny.
„Chystáme se vstoupit do operačních
programů. Teď se bude připravovat
projektová dokumentace a počítáme,
že na přes rok by se pravděpodobně
měla městská ubytovna opravit. Opraví se dům a udělá se tam dostatečné
hygienické zázemí, které teď neodpovídá normám. Je to dům, do kterého
se třicet let neinvestovalo, a podle
toho to tak vypadá,“ prozrazuje.
„V současné době je ale vedle samotné rekonstrukce ubytovny hlavní
samotné sjednocení služeb, které by
teď mělo být pro lidi mnohem pře-

hlednější. Řekla bych, že to právě
centru hodně pomohlo, stmelilo to
kolektiv. Už i lidé pocítili změnu,“
pokračuje paní Cupalová.
Nově vzniklá organizační složka
bude zahrnovat také pečovatelskou
službu. Občané města si tak budou
moci zapamatovat, že Modrý kámen
pomáhá všem lidem bez rozdílu, a
že poskytuje veškeré sociální služby,
které má město registrované a které
poskytuje.

Aktivity
v nízkoprahovém centru

Důležitým článkem v sociálních službách je také nízkoprahové centrum,
které je k dispozici nejen pro romskou
komunitu, ale pro všechny děti, které
chtějí aktivně trávit svůj volný čas.
„Pracovníci nízkoprahového centra
se snaží zapojovat do preventivních
aktivit. Například na jaře letošního
roku se v rámci projektu „Ukliďme
Česko“ snažili společně s dětmi uklidit
prostor kolem lokality Kovářská. Do
úklidu se zapojily i další organizace,
a to pan Dunka se Vzdělávacím institutem a také pan Moldán s klubem
z Apoštolské církve“ doplňuje.
Pracovníci nízkoprahového centra
se mj. zapojili i do programu prevence
kriminality, kdy jezdí na víkendové
pobyty s dětmi ze socioekonomicky
slabých rodin, které docházejí pravidelně do školy, nechodí za školu a mají
dobrý prospěch.
„Výlety získávají pak za odměnu,
aby měly pocit, že se někam dostanou,
když se budou snažit. Jezdíme s nimi
především do Jiřetína pod Jedlovou,
kde pro ně připravujeme různé aktivity. Teď se například chystáme do
Jetřichovic a do historické Prahy. Děti
se dokonce podívaly i do věznice a do
výchovného zařízení v Boleticích, aby
viděly na vlastní oči, jak špatně by
mohly dopadnout. Na závěr bych ráda
dodala, že se bude připravovat komunitní centrum, do kterého se budou
moci zapojit všichni. Sídlit bude na
Střelnici a budou se tam konat komunitní aktivity, přednášky a workshopy
podle potřeb komunit. Vítáni jsou
úplně všichni,“ dodává na závěr paní
Cupalová.
Hana Bučková

Michaela Macková během vystoupení; foto Jan Louka
Tomáš Secký. Iniciátoři chtěli do
akce zapojit širokou veřejnost. Výzva
mezi vás, občany a čtenáře Hlasu
severu, zabrala. Darovali jste dvě piana, ze kterých jsme nakonec vybrali
piano manželů Léblových, kterým
tímto děkujeme. Následovaly dva
dny ladění, drobných oprav a mohlo
se připravit slavnostní otevření.
To bylo naplánováno na první školní den s dvoufázovým programem.
Dopolední blok byl věnován rodičům
s dětmi, pro které si organizátoři
přichystali sladké překvapení, vychlazenou limonádu, ale také školní
potřebu ve formě pravítka. Úvodní
slovo si vzal místostarosta města Roland Solloch, který nejen že přivítal
všechny přítomné, ale také slavnostně piano otevřel. Hodinu trvajícímu
vystoupení několika hudebníků přihlížely zhruba tři desítky dětí, rodiče
a kolemjdoucí, kteří se již těšili na
odpolední program.

druhé. K večernímu poslechu zahrálo
během půl druhé hodiny celkem šest
umělců. Šest desítek lidí mezitím
vychutnávalo dva druhy vína, sýry a
uzeniny, které organizátoři pro příchozí připravili zdarma ve spolupráci
s partnery akce. „Děkuji za příjemné
letní odpoledne,“ směřoval spokojený posluchač k organizátorům.
„Jsem nadšen, kolik se nás sešlo.
Ukázalo se, že lidé mají o podobný
styl akcí zájem. Rozhodně to nebyla
první ani poslední akce, kterou jsme
tady s pianem připravili,“ doplňuje
na závěr starosta města. Poděkování patří společnosti CZECH PAN
s.r.o. za materiál na výrobu skříně,
Cukrárně Sluníčko za sladké dobroty
pro děti, Varnsdorfským uzeninám
za klobásy a v neposlední řadě Pijánofce za vynikající víno. Děkujeme
všem zúčastněným.
Tomáš Secký

Během dopoledne se k poslechu podával sladký dezert; foto Jan Louka
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Hrdinové všedních dnů
Tak nazýváme lidi, naše spoluobčany, kteří nedbaje na své pohodlí, volný
čas, leckdy i nemalé náklady, pomohou
ostatním v nouzi. Někteří třeba jen
donesou na úřad, či policii nalezené
doklady, peněženky s velkou hotovostí,
hodinky, přívěsky z drahých kovů, nebo
významné historické nálezy ze svých
objektů, nebo nalezené detektory.
I ti jsou našimi hrdinami, neboť odolají pokušení si nalezené věci ponechat,
přivlastnit a většinou bez nároku na
odměnu, jen pro ten dobrý pocit,
je odevzdají. Ti, kteří udělají větší
hrdinské činy, jsou pak navrhovaní
na nejrůznější ocenění, profesionální
i dobrovolní záchranáři třeba na Zlatý
záchranářský kříž, veřejnost na Cenu
Michala Velíška apod. Řada „hrdinů“
je během roku odměňována starosty,
primátory, nebo ministry většinou
bezpečnostních rezortů.
I mezi námi, v našem městě žijí
lidé, kteří pomáhají jiným. O řadě
těchto činů se ani nedozvíme, protože
oni sami je nepovažují za hrdinské,
ale za samozřejmé a nikde se s nimi
nechlubí. O jiných se dozvídáme zprostředkovaně, nebo nám je oznamují ti,
kterým bylo pomoženo. A že to nutně
nemusí být jenom záchrana života,
naznačuje první příběh z letošních
prázdnin. Na začátku srpna dostal
starosta města dopis od rodiny Urbánkových z Liberce, kteří ve svém dopise
popisují nepříjemnou situaci, která
u nich nastala během jízdy s postiženou dcerou po Liberci. Technická závada (prasklá trubka) vozíku jim znemožnila jeho další jízdu, a zatímco ostatní
řidiči bezohledně troubili a objížděli
je, mladá dvojice z Varnsdorfu jim zastavila a po zjištění situace je bez jediného slova i s vozíkem naložili do svého
auta a odvezli je domů. Bezprostředně
poté pak bez nároku na jakoukoliv odměnu pokračovali v jízdě. Na základě
poznamenané registrační značky jsme
zjistili, že touto dvojící jsou manželé
Petra a Ondra Uherekovi, které pozval a osobně jim poděkoval starosta
města. Jak jsme zjistili, Ondra má
za sebou dřívější zkušenost u hasičů
v Dolním Podluží a pomáhání druhým
tak bral jako naprosto samozřejmost.
Rádi se tedy i za redakci přidáváme ke
slovům díků a děkujeme především za
vzornou reprezentaci našeho města.
Druhý příběh je rovněž ze srpna a
je podstatně dramatičtější. Ve svém
výsledku nám ukazuje, jak je důležité
poskytnout první pomoc a hlavně se
nebát. Byla středa 16. srpna dopoledne, letní den pomalu a líně ubíhal
a většina z nás se chystala na nadchá-

zející oběd. Ten den však řadě lidí ve
městě změnil jejich život. Zcela nečekaně byli vtaženi do děje, který prostě
nastal. Na křižovatce ulic Národní,
Mladoboleslavská a Žitavská (u Penny)
dochází k dopravní nehodě osobního
vozidla a motorkáře, který přehlédl
značení a vjel do křižovatky z vedlejší
silnice. Řidič motorky z Nizozemí je při
vědomí a řidič osobního vozidla telefonem přivolává pomoc, navléká si oranžovou vestu a označuje místo nehody
výstražným trojúhelníkem. Na místo
přibíhá z nedalekého domu zdravotní
sestřička a společně s hlídkou policie
se snaží zraněnému poskytnout první
pomoc. Zranění se ukazuje jako velmi
vážné, na místo se proto sjíždějí další
složky integrovaného záchranného
systému (městská policie, zdravotní
záchranná služba) a za nedlouho přistává i záchranný vrtulník. Mezitím na
místo přibíhá z přilehlého domu maminka s devítiletou dcerou a doplňuje
skupinku zachraňujících. Kromě pár
zvědavců se na místě vytváří úžasná
atmosféra solidarity. Další a další
řidiči z Čech i Německa přinášejí své
lékárničky a zdravotnický materiál,
přinášejí nápoje, pomáhají tlumočit,
někteří přinášejí igelitové pytle a
dávají do nich použitý zdravotnický
materiál. Když předávají pacienta
s otevřenou, ale ošetřenou zlomeninou
bérce se zastaveným krvácením zdravotníkům a místo nehody policistům,
mohou si poprvé v klidu vydechnout.
Teď se teprve začínají klepat ruce, bít
srdce jak o závod a je čas si promluvit. Až o dva dny později se na dotaz
v nemocnici dozvídají, že pán i přes
masivní krvácení nehodu přežil, je po
prvotní operaci, má několikanásobnou
tříštivou otevřenou zlomeninu bérce
a po transportu domů ho čekají další
operace. Za dalších 14 dnů si pojišťovna přijíždí pro odstavenou motorku a
celý případ tím definitivně končí. Už
dnes ale víme, že nebýt první pomoci
od hlídky policie a zásahu Kateřiny
Muckové a Romany Seifertové s dcerou
Klárkou, tak by v tomto případě ten
šťastný konec nebyl. Stačilo si nevšimnout nebo přehlédnout, že pod silnými
motorkářskými kalhotami proudí krev
do boty a motorkář by se jakékoliv
odborné pomoci již nedočkal. Kromě
poděkování všem zúčastněným známým i neznámým, proto apelujeme
na všechny občany – poskytujte první
pomoc a nečekejte, až to udělá někdo
jiný. Je to jediný způsob, jak můžeme
pomoci a v mnoha případech i zachránit život.
JS

Ilustrační foto zásahu složek IZS; foto miw.cz

Houbařský den v Seifhennersdorfu
Již po devatenácté se v centru příhraničního města Seifhennersdorf v Horní Lužici koná dospělými i dětmi
oblíbená houbařská akce. Loupežnický vůdce Karásek, jeho kumpáni
a báby kořenářky vyrazí v brzkých
ranních
hodinách
do
místních
lesů, aby ulovili bohatou kořist.
Veškerý úlovek pak bude k vidění
na velké výstavě hub - v loupežníkově doupěti - Karáskově muzeu.
Houbařský odborník Dr. Eberhard
Brösel rozdělí tyto plody lesa na jedovaté, jedlé a nejedlé, a všechny budou
prezentovány na oblíbené výstavě.
V roce 2016 shlédlo široké publikum
na 170 druhů hub. Možná tento rok
vytvoříme v Karáskově revíru nový rekord. Akce se koná 17. září od 11.00
do 17.00 hodin.
Radniční sklípek: tématem bude
vše o pokrmech z hub.
Gretel trh: houby, Karáskův chléb,
hornolužické koláče, loupežnické klobásky, ovoce a zelenina.
Karáskovo muzeum: velká výstava
hub s radami od odborníků na houby.
Houby pod mikroskopem. Návštěvníci poznají spolu s Dr. Andreasem
Braunem při mikroskopickém bádání
velmi zajímavé a naučné detaily ze
světa hub.

Karáskovy přírodní trhy
S více jak 50 prodejními stánky a
obchodníky se konají na parkovišti
u Karáskova muzea, na náměstí u radnice a v historickém třístranném dvoře
(Bulnheimischer Hof).
Obchodníci budou nabízet lahodné
zvěřinové, drůbeží, králičí, koňské
a sýrové speciality, dále kozí maso,
sýry, máslo i tvaroh, vydatná grilovaná
kolena, křupavý Karáskův chléb, uzené ryby, marmelády, čerstvé koření,
ovoce a zeleninu, exotické koření,
houbové placky, pestrý výběr čajů,
moderní tkané a domací kožešinové
výrobky, originální dřevěné výrobky
se šperky, vzácné minerály a kameny,
knihy z hornolužického a severočeského nakladatelství a mnoho dalšího
doplňující rozsáhlou nabídku.
Také velký podstávkový dům Bulnheimscher Hof se svými cennými
stropními malbami vás zve k návštěvě,
kde se bude konat burza lněných látek.
Mimo jiné bude představena technika
háčkování a prezentace háčkování.
Aby se vám návštěva vyplatila ještě
víc, mohou například nadšení turisté
projít 4,5 kilometru dlouhou Karáskovo okružní stezku a příznivci cyklistiky
mohou projet 21 kilometrovou cyklostezku po stopách legendárního vůdce
loupežníků.
Redakce

Houbařský den se těší velké oblibě; foto archiv Karaseks Revier Seifhennersdorf

Město Varnsdorf vyhlašuje výběrové řízení
Město Varnsdorf vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent / referentka odboru životního prostředí

Městského úřadu Varnsdorf.
Platové podmínky:
10. platová třída (podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
Předpokládaný termín nástupu:
01.11.2017 nebo dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.
Požadavky: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
nebo vyšší odborné vzdělání, znalost práce na PC (MS Office),
dobré organizační a komunikační schopnosti, příjemné vystupování,
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
Lhůta pro podání přihlášky:
písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak,
aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 21.09.2017 v podatelně
Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Více informací o výběrovém řízení naleznete na úřední desce
a webových stránkách města Varnsdorf www.varnsdorf.cz
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Nejdelší motocykly světa
se znovu zastavily ve městě

15/2017
13/2017
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nemovitosti

Vyměním družst. 3+1+L za
1+1, příp. 2+1 ve VDF. Panel za
panel. Rozhoduje lokalita. Tel.
607 878 771

Různé

Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail:
josef.knourek@post.cz. Opravy
vodo, elektro, práce se dřevem,
drobné zednické opravy, ořez stromů a keřů.
Skvostné stroje v pivovaru Kocour;
foto Ivo Šafus
Poslední srpnový víkend se majitelé motocyklů Čechie – Böhmerland
sešli, či sjeli v hotelu JEF v Doubici,
aby si užili svůj každoroční sraz.
V sobotu 26. srpna dopoledne vyrazili
na tradiční spanilou jízdu „blažené“
kolony po Šluknovském výběžku.
Letos zpestřenou o zastávku v sousedním Grossschönau, kde se ve stejném
termínu konala výstava veteránů. Po
téměř hodinové zastávce v Německu
se jezdci i se svými stroji po dvou letech opět zastavili na varnsdorfském
náměstí a následně se naobědvali
v pivovaru Kocour. S načerpanými
silami pak pokračovali po připravené
trase do Rumburku, Šluknova a místa
poslední montáže do Kunratic u Šluknova. Letošní, již devatenáctý ročník,
zajišťovala tradičně města Krásná
Lípa, Varnsdorf, Rumburk a Šluknov.
Kolonu motocyklů vedenou Jirkou
Suchardou za asistence hlídky VB
v dobové Volze pomáhali vzorně zajistit motorkáři ze skutrmoto.cz pod
vedením Radka „Radara“ Hracha.
Jubilejní 20. ročník, který se uskuteční k 130. výročí narození konstruktéra těchto skvostů H. A. Liebische,
se Čechie (poslední srpnovou sobotu)
opět zúčastní veteránského srazu
v Grossschönau. Tradiční dopolední
program však bude slavnostnější, neboť dojde k odhalení dvou pamětních
desek a to na objektu v Žitavské ulici
ve Varnsdorfu, kde se H. A. Liebisch
v dílně pana Kostlivého vyučil a
v Rumburku na domě, kde se v roce
1888 narodil. Slavnostní oběd se poprvé uskuteční v doubickém hotelu JEF,
který již 20. let poskytuje účastníkům
srazu azyl a který v příštím roce oslaví
také malé jubileum.
JS

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142
6

Studio Relax, Edisonova 2914,
Varnsdorf, vás zve do kadeřnictví
Dámské, Pánské, Dětské. Otevírací doba PO-ST-PÁ od 8-14 hod.,
ÚT-ČT od 12-16.30 hod. Tel. 606
672 644. Budu se na vás těšit.
A. Ponertová
CA HEMTRANS JOSEF HEMELÍK
Vás zve na PODZIMNÍ ZAHRADU
ČECH LITOMĚŘICE. Cena dopravy:
180,- Kč, Den: 16. 9. 2017 (sobota).
Odjezd: nám. E. Beneše, Varnsdorf
– 11:00 hod. Nutná rezervace míst
formou sms na tel. č. 723 470
950. Cena zahrnuje dopravu, kávu.
Cena nezahrnuje vstupné.
Koupím do sbírky STARŠÍ PIVNÍ
PŮLLITRY, TŘETINKY A CEDULE.
VELICE DOBŘE ZAPLATÍM. Tel. 604
723 161
KOUPÍM Simsona 3000 Kč,
Jawu, Stadion, Pařez 5000 Kč. Tel.
736 741 967
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První školní den patřil složkám
Integrovaného záchranného systému
V pondělí 4. září 2017 měli u varnsdorfské sportovní haly děti a rodiče v rámci bezpečného zahájení školního roku možnost se lépe seznámit
s
prací
složek
Integrovaného
záchranného systému. Této prezentace se zúčastnila městská policie, hasiči, zdravotníci, asistenti
prevence kriminality a pracovníci
nové organizační složky Modrý kámen. Podobná událost se již konala
v květnu letošního roku, byla však
určená pouze pro žáky prvního stupně základních škol. Program byl opět
velmi bohatý, návštěvníci se naučili
zásadám první pomoci, seznámili se
s vybavením, které měly jednotlivé
složky Integrovaného záchranného
systému připravené a viděli ukázku
z kynologického cvičení psů. Novinkou však byly tzv. „opilecké brýle“,

které simulují opilost od 0,8 promile
až po 1,5 promile.
Pro připomenutí, Integrovaný
záchranný systém, zkráceně IZS, je
soubor pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a
samosprávy, fyzických a právnických
osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a při
přípravě na mimořádné události.
V podstatě se jedná o základní a
ostatní složky IZS, do kterých spadají například hasiči, kteří jsou v tomto případě hlavním koordinátorem,
dále pak poskytovatelé zdravotnické
záchranné služby a policie ČR a
z ostatních složek pak například
obecní policie nebo orgány ochrany
veřejného zdraví.
Hana Bučková

Závěr léta patřil mládeži
V pořadí třetí Chilldump street fest
se uskutečnil o posledním srpnovém
víkendu tedy 25-27.8.2017. Tomuto
festivalu předcházely týdenní přípravy v podobě workcampu, na který
se mohl každý dobrovolník přihlásit
a přiložit ruku k dílu při výstavbě
překážek. Tradičně si účastníci workcampu měli možnost v dílně zhotovit
vlastní longboard. Stavba dirtparku
probíhala pod odborným dozorem
zkušeného konstruktéra a jezdce na
BMX Pavla Zbraňka ze Zlína. Tento
neziskový festival na podporu varnsdorfského skateparku se jako již
každoročně setkal s úspěchem nejen
mladší generace. V pátek proběhlo
zahájení festivalu s nabitým seznamem interpretů, na kterém nechyběli
např.: TinyBeat, Philip TBC, Tribazik
nebo Green Smátroll. Celý páteční

Vítězná trojice v kategorii Skateborading; foto Zuzana Kroupová

večer mohli také návštěvníci zkoušet
nové překážky a připravovat se na
sobotní závody. S počasím to v sobotu
nejdříve nevypadalo příliš nadějně,
po poledni se ale vyčasilo a závody
mohly začít. Přinášíme vám konečné
umístění ve třech kategoriích.
Skateboarding:
1. Jakub Arand
2. Jakub Sus
3. Vojtěch Píša
BMX:
1. Aloha Dave
2. Ondřej Hulán
3. Honza Herčík
Scootering:
1. Vojta Kohout
2. Dany Charvát
3. Víťa Vlk
I o diváky závodu bylo ve skateparku postaráno. Nejen rozmanitým
programem kapel a Dj‘s. Mohli jste
se nechat ozdobit například „fake“
(časem se umyje) tetováním ve stánku Booger Tattoo, zahrát si fotbálek
nebo si jen dát drink a poslouchat
Chásku, DJ Kádra, Ušise a mnoho
dalších. Pro umělecky založené zde
byly připravené čisté stěny, které
čekaly na vaše graffiti (druh výtvarného projevu). Po půlnoci proběhla
dražba dvou ručně zdobených skateboardových prken, se kterými se
jejich noví majitelé můžou chlubit
v ulicích. Gratulujeme vítězům a
těšíme se za rok!
Barbora Krajčovičová,
Hlas severu junior
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Společnost

VZPOMÍNKA
Dne 15. září tomu
bude již rok, co nás
navždy opustila naše
milovaná manželka,
maminka a babička
paní Milena Kolková.
S láskou vzpomínají manžel Josef,
synové Josef a Jan a dcera Barbora
s rodinami.

Slavnostní setkání jubilantů v srpnu

BLAHOPŘÁNÍ

Seznam jubilantů za měsíc srpen: Jitka Pribulová, Jaroslav Vychytil, Eva Posseltová, Ivona Pešková, Josef Lánský, Ivan
Tisovský, Miroslav Balcar, Václav Gottwald, Jaromír Horák, Jarmila Eichlerová, Ludmila Popelková, Helena Vodičková
Marie Šolcová, Vlasta Froncová
Krásných 40 let spolu jsou letos
v září manželé Poncovi - Marcela a
Zdeněk!
Milá maminko a tatínku, ať jste
stále plní energie, zdraví ať vás neopouští, dál si plníte své sny a hlavně,
ať je s vámi stále kopa srandy! Moc
děkujeme za všechno, co jste pro nás
udělali…
Dcera Oldřiška a syn Zbyněk

PODĚKOVÁNÍ
Již tradičně tráví konec léta naše
basketbalová mládež ve Varnsdorfu
na svém letním soustředění a již
druhým rokem se o naše žaludky stará
tým paní Štefánie Čechové. V letošním roce jsme se oproti předešlým
létům vydali do Varnsdorfu ve dvou
turnusech, celkem 101 dětí a trenérů.
Ke spokojenosti dětí a jejich dobré
náladě nemalou měrou také přispěl
kolektiv školní jídelny ZŠ Edisonova.
Věřím, že i příští rok, až budu rozdávat přihlášky na soustředění, bude
opět jedna z prvních otázek:
„A budeme zase chodit na obědy
k paní Čechové do školní jídelny?“
Celému kolektivu bych chtěl touto cestou poděkovat za jejich péči,
úsměv, dobrou náladu a vynikající
jídlo. Za rok se opět těšíme na shledanou.
Za celou mládež BK Horejsek Děčín
a tým trenérů. Karel Záleský, trenér
BK Horejsek Děčín
Poděkování kolektivu dopravní
zdravotní služby Nemocnice Varnsdorf
za příkladné chování a profesionální
přístup k nám pacientům. Ke každému
ujetému km dokážou při své odpovědné práci přidat ještě úsměv a slovo
povzbuzení a to je pro nás pacienty
k nezaplacení.
Marie Novotná
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ÚMRTÍ
Úmrtí v srpnu
Jiřina Hamplová
68 let
Heinz Quaiser
84 let
Jitka Dušánková
67 let
Jaroslava Müllerová 63 let
Jana Němcová
68 let

ZUBNÍ POHOTOVOST
16.-17. 9. 2017
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové
Tel. 412 550 343
23.-24. 9. 2017
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
Tel. 412 539 298
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)
Středa 20. září
od 8.00 do 16.30 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

21.9. 2017
od 9.00 hod.

Fotografická soutěž
„Krásy Lužických hor 2“
Po velkém úspěchu prvního kola
soutěže bychom vás rádi informovali
o probíhající fotografické soutěži
na téma
„Krásy Lužických hor“.
Na jaře tohoto roku jsme se setkali
s velkým zájmem o tuto soutěž,
proto jsme ji opět vyhlásili. Zúčastnit se může opravdu kdokoliv, není
zde žádné omezení. Fotky z minulého kola si můžete prohlédnout na
Facebookovém profilu „Svazek obcí
Novoborska“, kategorie Fotky, album
s názvem Fotografická soutěž „Krásy
Lužických hor“. Pravidla pro druhé
kolo jsou jednoduchá.
1) Na email kancelarsvazek@gmail.com zašlete maximálně 5 snímků (kvalita fotky stačí pro uveřejnění
na Facebooku).

2) Vaše fotky budou po ukončení
uveřejněny na Facebooku na profilu
„Lužické hory - neobjevený klenot
pohraničí“ v albu „Krásy Lužických
hor 2“ a odstartujeme hlasování
o nejlepší záběry.
3) Termín pro zasílání snímků: do
20. 9. 2017
4) Termín hlasování: 25. 9. - 15. 10.
2017
5) Fotky by měly být z oblasti Lužických hor - motivy z přírody, obcí
i různých akcí.
6) Vítězné fotografie budou využity
k propagačním účelům (za podmínky
odsouhlasení autora snímků). Vítězové se můžou těšit na propagační
materiály Lužických hor.
Mgr. Jana Nastoupilová,
Svazek obcí Novoborska

Hotel na rohu

Městské divadlo Varnsdorf otevře
novou divadelní sezónu původní
divadelní hrou nazvanou Hotel na
rohu. Inscenace autorky a režisérky
Hany Strejčkové vznikla přímo zde na
základě sebraných vzpomínek, historických pramenů a za spolupráce pamětníků. Hotel na rohu je scénickým
vyprávěním o jednom místě, jehož
kouzlo vidí zejména ti, kteří přijíždějí, nebo jen projíždějí. Za První
republiky se Hotel na rohu těšil zájmu
výletníků i vážených hostů bez ohledu
na národnost. Jak však šla doba, hosté
se proměňovali, přicházeli, odcházeli
i mizeli, aby se objevovali noví, ať
byla válka, nebo znárodnění, doba
rekreací či brigád. Podtitul projektu:
„Také se vám zdá, jakoby se hotel stě-

hoval z místa na místo? A vidíte, to se
ani nehnul,“ odkazuje na dynamickou
proměnu společnosti česko-německého pohraničí v minulém století. Na
jevišti se vystřídá na dvacet postav,
každá se vzpomínkou na své zastavení
v Hotelu na rohu na cestě za svým
snem, za láskou, štěstím i nadějí.
Premiéra se koná 26. září od
19 hodin a pro diváky jsou připravena
vzpomínková překvapení. Projekt
realizuje Městské divadlo Varnsdorf
ve spolupráci s FysioART za podpory
Ministerstva kultury ČR, Města Varnsdorf, Hlavního města Prahy, Elite,
Velveta, Spolek Budil a DS Chodov.
Oficiální plakát akce naleznete na
straně 4 aktuálního čísla Hlasu severu.
Hana Strejčková

Pohár CC Varnsdorf jde do finiše TOUR DE ZELEŇÁK V NOVÉM
Z celkové „nálože“ představující
dvacet závodů započítávaných do poháru jich má letošní seriál za sebou
patnáct, posledním bude tradičně
varnsdorfský Silvestrák. Za první tři
místa v kategoriích závodů se uděluje
100, 90 a 81 bodů, sestupnou bodovou

řadou jsou oceněna i další umístění. Po
závodu Časovka Luž bylo následující
celkové průběžné pořadí, ve kterém
si velmi dobře vedou cyklisté pořádajícího CC.
MUŽI: 1. M. Spurný, odjeto 13
závodů/1 219 bodů, 2. A. Vohanka
13/1 184, 3. M. Vohnout 12/989,
všichni CC Varnsdorf, 4. J. Švorc, Big
Shock, 9/960, 5. K. Bezchleba, Jiřetín
p. J., 13/949, 6. H. Schwarz, Herby
servis, 9/821, 7. J. Dužár, Big Shock,
8/653, 8. Z. Kohout, Retos, 11/647,
9. O. Zábranský, CC, 11/599, 10. Matouš Dubovecký, Dumstav, 7/578 bodů.

ŽENY: 1. J. Kovářová, 12/1 417,
2. J. Kovářová ml., obě Herby servis,
7/649, 3. J. Prescher, RSC Oberlausitz,
4/482, 4. D. Lánská 3/351, 5. L. Podrazilová, obě CC Varnsdorf, 3/339 bodů.
Kdo byl nejrychlejší a bral nejvíce bodů v jednotlivých závodech
poháru? JARNÍ PROLOG: 1. Vohanka,
2. J. Švorc, 3. Matouš Dubovecký;
XC HRÁDEK VARNSDORF: 1. Schwarz,
2. Vohanka, 3. J. Švorc; FOFR CUP:
1. Schwarz, 2. Spurný, 3. Kohout;
RUMBURSKÁ 10 ti – HODINOVKA:
1. Vohanka, 2. Spurný, 3. Dužár; L-700:
1. J. Švorc, 2. Spurný, 3. Kříž – Jiřetín
p. J.; ILLEGAL TT: 1. Michal Švorc,
2. Matouš Dubovecký, 3. Vohanka;
X-TERRA TRIATLON: 1. Vohanka,
2. Matouš Dubovecký, 3. Zemler; KOLOBJEH: 1. Schwarz, 2. Matouš Dubovecký,
3. Vohanka (na fotu z tohoto závodu
ještě vede O. Motl, za ním A. Vohanka,
H. Schwarz, v jeho zákrytu Matouš
Dubovecký a pětici uzavírá M. Spurný). HOUMRŮV TRIATLON: 1. Vohanka,
2. Michal Švorc, 3. Spurný; TOUR DE
JEDLOVÁ: 1. Schwarz, 2. J. Švorc,
3. Vohanka; SAMAT TOUR: 1. Schwarz,
2. J. Švorc, 3. Vohanka; OBERLAUSITZER MTB MARATHON: 1. J. Švorc,
2. Vohnout, 3. Dužár; TOUR DE ZELEŇÁK: 1. J. Švorc, 2. Dužár, 3. Vohanka;
ENGE TRIATLON HRÁDEK n. N.: 1. Vohanka, 2. Zemler, 3. Spurný; ČASOVKA
LUŽ: 1. J. Švorc, 2. Matouš Dubovecký,
3. Vohanka.
ZdS

Účast na SAMAT TOUR opět rekordní
Poslední srpnovou sobotu se v Jiřetíně pod Jedlovou konal tradiční
cyklistický závod SAMAT TOUR 2017.
Na letošním XIV. ročníku se sešel opět
rekordní počet závodníků. Své síly si
přijelo poměřit celkem 148 malých
i velkých cyklistů. Na startu se těch
malých sešlo 96 jak na kolech, tak
i těch nejmenších na odstrkovadlech.
Dále výsledky dle kategorií.
KATEGORIE A
(79 závodníků) A1 odstrkovadla: 1. Nikola Matovičová, 2. Michal Kříž, 3. Tomáš Hůzl;
Želvičky: 1. Veronika Madějová,
2. Majda Čermáková, 3. Anna Jašková;
A2 děti do 7 let: 1. Martin Mareš,
2. Čeněk Herudek, 3. Linda Vobrová;
A3 děti do 10 let: 1. Vojtěch Šelmeci,
2. Jakub Veroněk, 3. Martin Paur.
KATEGORIE B (17) - Holky: 1. Jana
Kovářová 15:41:10 min., 2. Martina Srbecká 15:42:28, 3. Karolína Tlapáková
17:06:03; Kluci: 1. Matyáš Neumann
13:46:80, 2. Vítek Herudek 13:52:34,
3. Ondřej Boczan 14:42:60.
KATEGORIE C (52) - Mládež a
dospělí od 16 do 99 let - Ženy:
1. Nikola Boczanová 29:31:10 min.,
2. Ita Krafková 30:19:08, 3. Jana
Kovářová 31:05:26; Muži – Amatéři:
1. Jan Zeman 53:24:03, 2. Josef Kříž

53:42:35, 3. Radek Mlynář 54:29:05;
Muži – Profíci: 1. Tomáš Podrazil
1:22:28:19 hod., 2. Herbert Schwarz
1:24:07:81, 3. Libor Bartůněk 1:25:
16:22. Celou akci provázel vtipným
komentářem moderátor Jaroslav
Frolík a měl tak zásluhu na příjemné atmosféře závodu. Pro všechny

zúčastněné byl odměnou jedinečný
sportovní zážitek a věcné ceny, které
věnovali sponzoři akce. Žádný závodník neodešel s prázdnou. Všichni
si odnesli žlutá trička s logem akce
SAMAT TOUR. Děkujeme účastníkům
závodu, fanouškům, organizátorům
a především sponzorům za hodnotné
ceny. Dále děkujeme obci Jiřetín pod
Jedlovou za možnost pořádání závodu
v místním areálu. Hlavní pořadatel
závodu je SAMAT s.r.o. ve spolupráci
s Cyklosport Bartys Rumburk a Ruli.
B. Dvořáková

Letos se prvně jely v rámci 33. „Zeleňáku“ dva závody. Ten tradiční, 53 km
dlouhý a premiérově dvakrát delší Obr
Zeleňák. Loňská rekordní účast nebyla
překonána, i tak se na start postavilo
více jak 600 cyklistů či cyklistek. Start
i cíl byl na rumburském Lužickém
náměstí. Než se dojely hlavní závody,
byl zde připraven pro děti přitažlivý
cyklistický program. VÝSLEDKY OBR
ZELEŇÁK (106 km, 146 startujících,
5 z nich nedojelo): 1. Wanta Hannes
(1987) Cottbus, 2:45:55 hod., průměrná rychlost 38,7 km/hod., 2. Zoltan
Senczyszyn (1984) Cottbus, stejný čas,
3. Zikmund Tomáš (1999) ČR, ztráta
0:00:33, 38,6, 4. Šlajchrt Filip (1982)
Koloshop Team, 0:00:33, 5. Svoboda Jakub (1975) Kamenický Šenov,
0:00:52, 38,5, 6. Brust Sven (1974) Pirna, 0:00:52, 7. Šorm Jiří (1997) Elkov
Autor, 0:00:52, 8. Novota Jan (1981)
Active Tour, 0:00:53. Další umístění
borců z regionu: 56. Švorc Jiří (1973),
66. Dužár Jiří (1963), 67. Vohanka Aleš
(1979), 68. Vohnout Miroslav (1964),
všichni CC Varnsdorf, 89. Kříž Karel
(1978) Jiřetín p. J., 90. Dragoun Petr
(1979) Active Tour, 100. Kohout Zdeněk (1976) ReTOS. VÝSLEDKY KLASIK
ZELEŇÁK (53 km, 374 startujících,

1 nedojel): 1. Bartůněk Libor (1979)
Kolokrám RH K. Šenov, 01:25:08 hod.,
průměrná rychlost 38,1 km/hod.,
2. Petr Ondřej (1997) Haven, ztráta
0:00:01, 38,0, 3. Podrazil Tomáš (1986)
TJ Sokol Holé Vrchy, 0:00:27, 37,9,
4. Schwarz Herbert (1978) Herby
servis, 0:00:28, 37,8, 6. Zámečník
Marek (1985) CK Šluknovsko, 0:00:
28, 7. Blažek Jiří (1977) Kolokrám
RH K. Šenov, 0:00:29. Další umístění
„výběžanů“: 16. Mihalík Martin (1978)
Rumburk, 0:00:34, 37,8, 18. Dubovecký Matouš (2001, 2. mezi juniory)
Dumstav, 0:00:34, 37,8, 26. Malypetr
Jiří (1970) Krásná Lípa, 0:04:55, 36,0,
31. Dubovecký Martin (1971, 5. v M40)
Dumstav, 0:04:58, 36,0, 32. Špinka
Martin (1979) Rumburk, 0:04:59, 35,9,
33. Šimanovský Radek (1995) Lobendava,
0:05:01, 35,9, 37. Hobza Tomáš (1992)
CC Varnsdorf, 0:05:03, 35,9, 44. Jarolím Rudolf (1989) Horňáci Rumburk,
0:06:47, 35,2. ŽENY (59): 1. Matějčková Eva (39. v absolutním pořadí)
Rohozec, 1:30 hod., 35,9, 2. Lhotáková
Anežka Active Tour, 1:32, 3. Boczanová
Nikola Active Tour, 1:33, 4. Löffler
Susann SRN, 1:36, 5. Hähnel Katharina
Bautzen, 1:38, 6. Divišová Dana Active
Tour (vítězka Ž40), 1:42 hod.
ZdS

Podzimní hry 2017
Již 12. ročník her je určen pro
žáky 2. stupně ZŠ, případně pro žáky
gymnázií (prima-kvarta), přičemž
disciplíny atletiky budou i pro žáky
6. – 7. ročníků, ale bez započítávání do
hodnocení. Soutěží se v 5 sportovních
odvětvích a vítězem se stává škola,
která nasbírá nejnižší součet umístění. Při shodě je rozhodující lepší
umístění v atletice (při rovnosti umístění bude rozhodovat součet bodů).

Harmonogram her: STŘ 27. 9.
ATLETIKA (8.00 – 12.00) – Kotlina;
PO 9. 10. KOPANÁ, pouze pro chlapce
(11.30 – 13.00) – UMT; PÁ 3. 11. KOŠÍKOVÁ (8.00 – 12.00) – tělocvična pod
náměstím; ČT 30. 11. BRUSLENÍ (12.00 –
13.30) – ZS; ÚT 12. 12. FLORBAL (8.00 –
12.00) – SH. Podrobnější Informace
zde: info@zs-namesti.cz; tel. 737 236
953. Hry probíhají v rámci dotačního
programu města Varnsdorf.
V. Z.

Šachové střípky
V pořadí 13. Pražského šachového
festivalu Zlatá Praha, konkrétně Turnaje G - BLITZ OPEN (3 min. na partii + 2
s na tah) se v Karlínském Spektru
zúčastnilo 24 šachistů a každého
z nich čekalo 11 partií. Byl mezi nimi
i varnsdorfský Václav Vladyka (hodnocení Rtg FIDE 1929), nasazený jako 18.
hráč. Po pěti vítězstvích a šesti porážkách nakonec skončil na 16. místě.
Tento turnaj vyhrál mezinárodní mistr
V. Plát (2624) z Lysé n. L. s 10 body
před vyšehradským M. Netušilem
(2216) s 8,5 a Rusem E. Fedorovem
(2214) se 7,5 body.
Turnaj Open České Švýcarsko hraný
v červenci v Krásné Lípě zaznamenal
ve startovní listině 56 šachistů, z nichž
každý odehrál 9 kol (partií). Nejvyšší
ocenění zůstalo v domácím šachovém
klubu, zvítězil Tomáš Buchcar (Rtg FIDE
2183) se 7 body před P. Haasem (2103)
z ŠK Porg Praha a turnovským P. Kučerou

(2269), oba uhráli po 6,5 bodech. Pátý
skončil ředitel turnaje, krásnolipský
J. Průdek (2011) a osmý varnsdorfský
V. Paulus (1821) startující za 1. Novoborský ŠK.
ZdS

Pohár časovek
Liberecka
Pohár časovek Liberecka zakončila
v pořadí čtvrtá Slovanka s délkou
5,8 km, převýšením 276 m a startem
v Janově n. N. Po třech předchozích
byl v kategorii MC 50-59 let Radko
Kamenický z TJ Rumburk průběžně
třetí. Nyní dojel 8. a přišel o medailovou pozici. Naopak dobře si vedl Milan
Spurný z CC Varnsdorf. Ve stejné kategorii dojel 3. a opakoval umístění ze
závodu Krištofák. Ze čtyř časovek odjel
dvě, získal 140 bodů a 9. místo. ZdS
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Sprinterka se neobejde bez cílů O ligové body hráli jen dorostenci
Druholigový tým FK Varnsdorf
měl kvůli reprezentační přestávce
zápasovou pauzu navíc prodlouženou
odloženým utkáním s Olympií Praha
z důvodu nominace hráčů FK Jana
Krále k přípravnému utkání ČR U19
v Irsku a Martina Chlumeckého
k úvodnímu duelu Kvalifikace ME 2019

4:1 (2:0), z přihrávky Michaliny dal
kontaktní gól na 2:1 Živný. Doma dorosty hostily Olympii Hradec Králové.
Starší vedl brankou Šindeláře 1:0, pak
po chybách do půle třikrát inkasoval,
ve druhé části ještě dvakrát, a tak konečné resumé znělo 1:5. Mladší dorost
podlehl 1:4 (0:2). Dostatek gólových

V dresu Vílémova sváděl časté souboje s Wesleyem da Silvou bývalý hráč
Varnsdorfu a nyní i trenér jeho malých fotbalistů U9 Vláďa Jindřich.
hráčů do 21 let s Běloruskem. Jedno
přípravné utkání ale varnsdorfský tým
absolvoval, byl jim duel ve Vilémově
s účastníkem Krajského přeboru
s lichotivým výsledkem pro domácí
1:1 (0:0). Góly Zbrožek 0:1 – Havel 1:1.
Dorost po suverénní výhře v KP
2016-2017 odehrál úvodní utkání
České ligy. Starší U19 na úvod prohrál
smolnou brankou z posledních minut
zápasu v Pardubicích 3:2 (2:1). O oba
góly hostů se postaral Záhorský. Mladší dorost U17 v Pardubicích neuspěl

příležitostí nevyužíval a za stavu 0:4
se trefil jen Jetmar po přihrávce Šešiny. Ve třetím kole ČL čekala silná béčka FC Hradec Králové, ta do té doby
plně bodovala. Přesto výběr U19 sahal
po bodu, ale inkasoval z přímého kopu
a prohrál 0:1. Sedmnáctka po dobrém
úvodu inkasoval třikrát v obou půlích
a prohrála 0:6. Po těžkých soupeřích
čekali dorostence papírově snazší
soupeři v Náchodu. Starší prohráli 4:2
(3:0) a mladší jen těsně 2:1 (0:0).
ZdS, foto Tomáš Fúsek

Máme Mistra světa 2017
Ve dnech 25. - 29. července proběhlo Mistrovství světa modelářské
kategorie F3D (nejrychlejších radiem
řízených modelů na uzavřené trati
– kolem pylonů) ve švédském městě
Dala-Järna. Závodu se zúčastnilo
45 týmů z 21 států světa a Mistry
světa se stali Jiří Novotný - František Hovorka, dlouholetý člen LMK
Varnsdorf. V klání na 11 kol nenechali nikoho na pochybách, že jsou
nejlepší. František Hovorka se tak
po letošním úspěchu na Mistrovství
republiky v Olomouci, kde jejich tým
získal mistrovský titul ČR pro rok
2017, postavil i na nejvyšší stupínek
ve světovém měřítku. Dalším dvěma
týmům z ČR se dařilo méně, obsadily
19. a 30. místo, čímž reprezentace
České družstvo skončilo na 7. pozici.
Podrobnější zprávy z prázdninové
činnost LMK Varnsdorf lze najít na
stránkách LMK.
Ing. Josef Bartík
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Atletka Blanka Plocarová (28) je
varnsdorfskou rodačkou, studovala na
Gymnáziu v Rumburku a v současné
době je asistentkou pedagoga a učitelkou tělesné výchovy na Základní
škole Východní. Letos má za sebou
díky osobnímu rekordu na 100 m premiérovou účast na MČR v Třinci, kde
svůj výkon nezopakovala, ale přesto
nespokojena nebyla.
Kdy s atletikou začínala a zda se
věnovala i jinému sportu, to byla
otázka na úvod rozhovoru.
„Se závodním běháním jsem se poprvé setkala na 1. stupni ZŠ při účasti
na atletických akcích a lákalo mne
věnovat se atletice i nadále. Tehdy se
jí však moc holek v mém okolí nevěnovalo, takže jsem se nechala strhnout
k volejbalu. Po dvou letech došlo
k poznání, že volejbal nebude to pravé
ořechové, takže jsem se ve 14 letech
přihlásila do atletického klubu ve
Varnsdorfu.“
K jakým disciplínám jste se postupem času propracovala a která se
stala nejoblíbenější?
„Moji předností byla vždy rychlost a
frekvence, což rozhodlo. Běhala jsem
tedy nejkratší tratě 60 m, 100 m a 200
m. Kromě toho jsem se věnovala také
skoku do dálky, ale zdravotní problémy
se zády mé výkony limitovaly. Zůstalo
tedy jen u sprintu a nejoblíbenější je
bezpochyby stometrová trať, která je
pro mě adrenalinem.“
Jak pokračovala atletická kariéra
dál?
„Z Varnsdorfu jsem přestoupila
koncem roku 2015 do Liberce, kde mě
trénuje vynikající trenér sprintů Petr
Jeřábek. Jemu vděčím za to, co v mých
letech se mnou ještě dokázal. Naučil
mě správné technice běhu, posunul

hranici mých silových schopností a
s jeho vedením jsem si vylepšila osobní
rekordy. Největší zlepšení přišlo na 100
m trati - na Krajských přeborech Libereckého kraje jsem dvakrát po sobě
zaběhla hned dva „osobáky“ (12,67 s,
12,55 s). Bohužel, v nabité konkurenci
to stačilo jen na bramborovou medaili.
Popravdě, doufala jsem, ale nevěřila,
že ještě někdy poběžím tak uvolněně
a zároveň rychle. Za můj čas 12,55 s a
účast na MČR mu patří velký dík. Jsou
okamžiky, na které se nezapomíná.
Před třemi léty bylo mé přání běžet
pod 13 s alespoň jednou v životě. Díky
trenérovi je to nyní samozřejmost,
pokud není nějaký zdravotní problém.
Současně si také moc cením trenérské
výpomoci varnsdorfského trenéra Slávka Kubíčka.“
Co ještě přinesla letošní sezona
jak v hale, tak venku?
„Ta halová letos nebyla dobrá,
při tréninku jsem si způsobila výron
v kotníku. Naštěstí výpadek trval
pouze měsíc a půl, avšak s dobrými
výsledky se už nedalo počítat. O to víc
poté potěšily zmíněné výkony venku.
Byla to má sezona snů, které předcházela tvrdá práce.“
Máte i jiné záliby krom atletiky?
„No, jelikož pracuji a zároveň
hodně dávám tréninku, tak už moc
času na ně nezbývá. To mě však moc
netrápí, jelikož atletika je sice dřina,
ale zároveň záliba největší. Když tedy
vyzbude čas, tak hodně ráda spím, jím
nebo si čtu (úsměv).“
Co Vás v nejbližší době čeká jak
v osobním, tak ve sportovním životě?
„Co přinese osobní život, to zatím
netuším, snad jen dobré věci. Po sportovní stránce mě nyní čeká asi měsíc
odpočinku. V něm se pokusím dát
svoje tělo zase do kupy a připravit se
na další sezonu. Mám nějaká zranění,
která potřebují rehabilitaci a hlavně
klid. Pokud zdraví dovolí, chtěla bych
se i v dalších letech atletice věnovat a
co bude pak, to se uvidí. Jelikož mám
za sebou sezonu splněných snů, tak
teď musím popřemýšlet, co ještě od
sebe očekávat. Nevím, zda je rozumné
dávat si ještě nějaké cíle nebo se jen
atletikou bavit. Protože jak říká můj
trenér: Atletiku musíš dělat hlavně
pro radost! Jenže jak se znám, bez
cíle to nebude ono. Nejspíš si nějaké
do další sezony dám, ale nechám si je
jen pro sebe, případně pro trenéra.
Jeden cíl ovšem prozradit mohu, přála
bych si, aby mi atletika a moje výkony
nadále přinášely radost.“ Ke splnění
přání varnsdorfské atletky se přidává
redakce Hlasu severu a jistě i čtenáři
varnsdorfského čtrnáctideníku.
ZdS, foto archiv B.P.

